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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

 

utfärdad den 16 december 1999.

Regeringen föreskriver
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 att 10, 21 och 28 a §§ förordningen (1990:927)
om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
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 skall ha följande lydelse.

 

10 §

 

3

 

Ett schablonbelopp skall vara 152 700 kronor för personer som fyllt
16 år och 93 700 kronor för barn under 16 år. Storleken av schablonbeloppet
skall beräknas utifrån den ålder utlänningen har vid utgången av månaden
före schablonersättningens utbetalning.

 

21 §

 

En kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader för barn under
18 år som omfattas av 3 § och som kommit till Sverige utan egen vårdnads-
havare. Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i annat
hem än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen (1980:620) eller
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Skälig ersätt-
ning lämnas också för kommunens kostnader avseende beredskap för sådan
vård. Om det finns särskilda skäl kan ersättning lämnas även för kostnader
som kommunen haft för annan form av bistånd enligt socialtjänstlagen.

Sådan ersättning betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.

 

28 a §

 

4

 

En kommun har rätt till ersättning för kostnader avseende grund-
skoleundervisning för barn till utlänningar som avses i 1 § första stycket 1
och 2 samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. Ersättning får betalas med högst 41 000 kronor per barn
och år för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun. Ersätt-
ningen skall reduceras med beloppet för kostnaden för den skolverksamhet
som en mottagningsenhet själv ansvarar för och som anordnas enligt förord-
ningen (SKOLFS 1993:21) om undervisning av asylsökande barn.

Efter särskild prövning får Statens invandrarverk betala ersättning till en
kommun eller ett landsting för extra kostnader för elever med särskilt behov
av stöd och för andra extraordinära kostnader för skolverksamhet.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
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Jfr prop. 1999/2000:1, utg.omr. 8, bet. 1999/2000:SfU2, rskr. 1999/2000:101.
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Förordningen omtyckt 1994:734.
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Senaste lydelse 1997:1182.
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Senaste lydelse 1998:1747.

SFS 1999:1349
Utkom från trycket
den 27 december 1999
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